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تجاه فئات التمور في المملكة العربية السعوديةاستخــدامات ومواقف األطفال والشبــاب
النتــائج التفصيلية
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خلفية الدراسة والنهج



أجرى المركز الوطني للنخيل والتمور دراسة لفهم عادات االستهالك لدى األطفال والشباب مع التركيز على استهالك التمور

الشباب كمجموعتين في هذا التقرير، تم اعتبار األطفال و. على ضمان استراتيجيات فعالة يتم إطالقها لتشجيع استهالك التمور لجميع فئات المستهلكين(NCPD)يحرص المركز الوطني للنخيل والتمور 

كل فعال اآلن من شأنه أن يعزز إشراكهم والتفاعل معهم بشفئة الشباب من جيل األلفية تمثل نسبة كبيرة من التعداد السكاني للمملكة العربية السعودية، لذا فإن ذلك أساساً إلى أن يعود. مهمتين لالستهداف

.المستقبلألن المستهلكين الشباب من األرجح أن يحافظوا على اهتمامهم باستهالك التمور في فئة الشباب وذلك وشكل كبير في تحفيز النمو طويل األجل لقطاع التمور، خاصة 

والمواقفعامبشكلمةلألطعاالستهالكيسلوكهمعنأعمقفهمعلىللحصول-والشباباألطفالبينونوعيةكميةدراسةإلجراءوالتحليالتلألبحاث(فورسايت)العربيةالبصائرشركةتكليــفتم

.التمرالفئتيناستهالكعلىتؤثرالتي

الدراسة الكميــة 

وانب تحتوي الدراسة على تقييم شامل للج

يد رؤى الرئيسية لكل فئة عمرية وذلك لتول

قوية يمكن أن تساعد المركز الوطني 

على اتخاذ قرار مستنير للنخيل والتمور

هالك بشأن أنشطة التسويق لتعزيز است

.بين األطفال والشبابالتمور 

الدراسة النوعية

ة، بما تحليل شامل الرتباط الفئات العمري

ن في ذلك االحتياجات واالتجاهات لكال م

الشباب واألطفال، مما يساهم في فهم 

تهالك المركز لميول الفئتين وسياقات االس

.المرتبطة بكل فئة عمرية

اف أيضاً، تساهم هذه الدراسة في استكش

سلوكيات االستهالك لرسم خريطة 

.للمحفزات والعوائق الرئيسية



حجــم العينة الذي تم تحقيقـه

شبــاب  أطفال  المركز 

120 121 الــرياض 

120 120 جدة 

60 60 الـدمام

الجنس

150 150 ذكـر

150 151 أنثى 

العمر 

-- 101 سنوات 8–6

-- 100 سنة 11–9

-- 100 سنة 14–12

106 -- سنة 16–15

194 -- سنة 18–17

300 301 اإلجمـالي 

(لجميع األسئـلة المتعلقة بالمنتجات، تم عرض بطاقة عرض الصور)دقيقـة 25~: مــدة المقابلة

2021يوليو –يونيو : مدة العمل الميداني

الدراسة الكمية 

مسح مخصص وعشوائي تم إجراؤه وجهاً لوجه مع عينة نموذجيــة من السعوديين في

منازلهم

الدراسة النوعية 

: 1المنهجية 

أثنوغرافيا 

ومالحظات في 

المنزل 

(سنوات9–6)أطفال 

مع أمهاتهم 

(سنة12–10)أطفال 

مع أمهاتهم 

بنــات  أوالد  بنات  أوالد 

الرياض  1 IHV 1 IHV 1 IHV

جدة  1 IHV 1 IHV 1 IHV

الدمام  1 IHV 1 IHV

اإلجمالي إثنوغرافيا في المنزل× 8

:  2المنهجـية 

مجموعة مناقشة 

صغيرة مع 

اصدقاء

أطفـــال 

(سنة14–13)

أطفـــال 

(سنة 16–15)

أطفال 

(سنة18–17)

بنــات  أوالد  بنــات  أوالد  بنــات  أوالد 

الرياض  1 FMG 1 FMG 1 FMG

جدة  1 FMG 1 FMG 1 FMG

الدمام  1 FMG 1 FMG 1 FMG

اإلجمالي
مجموعات صغيرة مع اصدقاء× 9

ساعتين –1.5~: مــدة المقابلة

2021مايو –أبريل : مدة العمل الميداني
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فهم التفاعل مع فئات األطعمة والمشروبات المختلفة



نظرة األمهات بالنسبة لتفضيالت األطعمة ألطفالهم

فرة حتى يتناول أطفالهم جهوداً متضاهاتتتطور التفضيالت الغذائية لألطفال، وكذلك التحديات التي تواجه األمهات في الحفاظ على نظام غذائي صحي ومغذي ألبنائهم حيث تبذل األم
.يفضلونها لهم األمهاتاألطعمة التي 

أخشى أن يحتوي . أفكر في الطعام الصحي الذي  ال يحتوي على مواد حافظة

وا هذا ألنني ال أريدهم أن يكتسب. الطعام الذي يتناولونه على الكثير من السكريات

أنا أراقب الماء الذي يشربه أطفالي، وأجعلهم يشربون العصائر. وزناً غير صحي

.الطبيعية ومنتجات األلبان

(سنوات، الرياض7أم، ولد )

تركز األمهات على الخيارات 

ن الغذائية ألطفالهن، والتي تكو

:جيدة ومحفزة ألجل

التغذية النمو والتطور الصحـة

أنا مبدعة في . سيةيستمتعون بتناول ويفضلون الوجبات الخفيفة على الوجبات الرئي

.كهات جديدةأقوم بخلط أشياء مختلفة في الخالط للحصول على ن. الوجبات الخفيفة

(سنة، جدة12أم، بنت )

إنهم يدركون بعض العادات التي

قد تمثل أهمية صحية كبيرة 

توقيت وجبات :ألطفالهم

الطعام

مستوى الماء

اإلشباع 

والحفاظ على 

الطاقة عالية

خيارات قليلة 

من السكر

وجبات خفيفة 

بين الوجبات

التوازن بين الطعام 

المحضر في المنزل 

والطعام الخارجي

الفواكه 

والمكسرات 

للطاقة



اختيــار األطفال والشبــاب للطعام

التدليل الطاقة :يركز األطفال والشباب على
اللياقة البدنية

الفتيات المراهقات بشكل )

(رئيسي

.ير مع الوقتحيث أن السمات الحسية لهذه الفئات تتطور وتتغير بشكل كب،عندما يتعلق األمر باألطفال والشباب، فإن تعريفهم للوجبة أو المشروب الجيد يتجاوز المذاق

يشتمل وصف ما يفضلونه في الزمن الحالي

.  تذوقه/ لمسه / شمه / على ما يحبون رؤيته 

:ينتبه فئة الشباب واألطفال إلى

النكهـــة الطــعم  المظهر/ الشكل الرائحـــة 

فاكهي، جوزي، غير 

نباتي، نكهات مميزة، 

.إلخ

مالح، حار، حلو، حامض، 

مر، مزيج من كل شيء، 

.إلخ

مغري، فاتح للشهية، جيد 

ف، المظهر، مزين جيداً، التغلي

ذو شعبية "سهولة التعامل ، 

.، إلخ" على االنستجرام

ة، خفيفة، معتدلة، ثقيل

/  شديدة، سارة/ كثيفة

لطيفة، إلخ

، أتناول طعاماً صحياً عندما أكون في المنزل، لكن عندما اخرج مع األصدقاء

.أتناول الطعام من الوجبات السريعة، وأشرب مشروبات الطاقة

(سنة، الدمام14بنت، )

أحب . ةفي الوقت الحاضر لدينا أنواع مختلفة من األطعمة والنكهات في السعودي

كل مكان يتوفر الطعام اللذيذ في. الحصول على انواع مختلفة من نفس الوصفة

.بالخارج

(سنة، الرياض18ولد، )
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نماذج منتجات الطعام التي تم عرضها على المستهدفين

االطعمـة الطبيعية الطعام الخارجي  المشـــروبات

–الفواكه الجافة 
، الزبيب، التين

المشمش

المغلفة/ األطعمــة المعلبة

/لفائف/ شاورما
ساندوتش

عســل

جبــنة

مشـروبات 
غازية 

ة المكسرات الجاف
الجوز/ اللوز -

طازج –حليب 

قهـوة/ شـاي

عصيـر طازج 

عصائر طويلة 
األمـد

بنكهة –حليب 

التمــور 
عة الوجبات السري

بيتزا/ برجر–

–حلويات 
كنافة/ دونات

/  رقائق البطاطس
ويفرز

الشوكوالته

ألـواح الحبوب

كـرواسون

كيك

بسكويت
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بشكل عام-تفاعل الفئة 

.في هذا القسم، تم تلخيص متوسط عدد المنتجات التي نالت إعجاب فئتي الشباب واألطفال من كل مجموعة من األطعمة

تي تنال إعجاب المنتجات المن يوجد تفاعل عالي للغاية عبر فئتي الشباب واألطفال مع األطعمة والمشروبات، خصوصاً مع مجموعة األطعمة المعبأة والتي سجلت أعلى معدل 
.  كال الشباب واألطفال

لألطعمة الطبيعية والمشروباتأهمية أكبر الشباب أعطىأبدى األطفال تفاعل وتفضيل عالي لفئة الطعام الخارجي، بينما 

100
95 95 95

98
96

84

99

األطعمة المعبأة  األطعمة الطبيعية الطعام الخارجي  المشروبات

(301=اإلجمالي)األطفال  (300=اإلجمالي)الشباب 

عندما أعرض هذه الصور، فضالً أخبرني أي من هذه المنتجات تعجبك؟. سأعرض عليكم اآلن صور المنتجات الغذائية الواحدة تلو األخرى:سؤال

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)

5.6-متوسط عدد المنتجات التي نالت إعجاب األطفال 

5.4-متوسط عدد المنتجات التي نالت إعجاب الشباب 



جداً ملحوظبشكلالمنكهوالحليبالعصيرالحلويات،البيتزا،/البرغرالبطاطس،رقائقالشوكوالته،ذكرتم:األطفال
جداً ملحوظبشكلالقهوة/والشايالغازيةالمشروباتالمجففة،الفواكه/المكسراتالتمور،ذكرتم:الشباب

(301= اإلجمالي )األطفال  (300= اإلجمالي )الشباب 

األطعمـة المعبأة 

86

70

71

71

38

87

51

46

39

26

73

47

59

65

34

56

54

92

72

69

65

46

80

55

41

35

19

78

63

61

75

63

50

35

الشوكوالتة 

الكيك

البسكويت 

الكرواسون

الويفرز/رقائق الشيبس

التمور

الجبنة

مكسرات جافة

عسل

فواكه مجففة

بيتزا/برجر-وجبات سريعة 

كنافة/ دونات-حلويات 

ساندويتش/ لفائف/ شاورما

عصير

بنكهة-حليب 

غازية / مشروبات خفيفة

قهوة / شاي

المشروبات 

األطعمـة الطبيعية

الطعام الخارجي 

بشكل عام-تفاعل الفئة 

عندما أعرض هذه الصور، فضالً أخبرني أي من هذه المنتجات تعجبك؟. سأعرض عليكم اآلن صور المنتجات الغذائية الواحدة تلو األخرى:سؤال

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)
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المنتجات المفضلة –تفاعل الفئة 

.منتجات غذائية ومشروبات بالنسبة لهم، ظل تفضيل األطعمة المعبأة مرتفعاً عبر مجموعات المنتجات5عندما ُطلب من األطفال والشباب اختيار أفضل 

.بالتحديد، وجد تفضيل أعلى بشكل ملحوظ للطعام الطبيعي بين الشباب، والطعام الخارجي بين األطفال

96

67
70

66

98

72

62

69

األطعمة المعبأة  األطعمة الطبيعية  الطعام الخارجي  المشروبات

(301=اإلجمالي )األطفال (300=اإلجمالي)الشباب 

؟اآلن من بين جميع المنتجات التي أعجبتك ، ما المنتج الذي تفضله أكثر؟ ما هو المنتج الثاني األكثر إعجاباً والثالث والرابع والخامس:سؤال

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)



؟اآلن من بين جميع المنتجات التي أعجبتك ، ما المنتج الذي تفضله أكثر؟ ما هو المنتج الثاني األكثر إعجاباً والثالث والرابع والخامس:سؤال

.المجموعتينلكالملحوظبشكلالغذائيةالخياراتجميعبينالشوكوالتةتفضيلعام،بشكل
جداً ملحوظبشكلالمنكهوالحليبالعصيرالحلويات،البيتزا،/البرغرذكرتم:األطفال
القهوة/والشايالغازيةالمشروباتالجافة،المكسراتالكرواسون،التمور،ذكرتم:الشباب

(301=اإلجمالي)األطفال  (300=اإلجمالي)الشباب 

81

26

41

30

12

57

21

12

8

45

32

19

30

19

7

14

15

81

36

34

33

10

46

12

11

6

50

33

25

24

25

18

11

10

الشوكوالتة

الكيك

الكرواسون

البسكويت

الويفرز/رقائق الشيبس

التمور

المكسرات الجافة

الجبنة

العسل

البيتزا/ البرجر-الوجبات السريعة 

ساندويتش/ لفائف/ شاورما

كنافة/ دونات-حلويات 

ساخنة/ مشروبات خفيفة

العصير

بنكهة-حليب 

طازج-حليب 

قهوة / شاي

المنتجات المفضلة –تفاعل الفئة 

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)

األطعمـة المعبأة 

المشروبات 

األطعمـة الطبيعية

الطعام الخارجي 



فئات المنتجات المستهلكة بشكل متكرر

تمور

شوكوالتة

بيتزا/برجر

بسكويت 

كرواسون

كيك

عصير طازج

ساندويتش/ لفائف/شاورما

…مشروبات 

جبنة 

قهوة/ شاي

كنافة/ دونات

حليب طازج

مكسرات جافة

عصائر معبأة 

عسل

رقائق البطاطس

حليب بنكهة

ألواح الحبوب

فواكة مجففة

➔جميـع المنتجات المفضــلة

➔
م 

أه
5

ة 
ــل

ض
مف

ت 
ــا

ج
نت
م

شوكوالتة

بسكويت

ألواح الحبوب

كرواسون كيك

رقائق البطاطس

تمور

مكسرات  جافة

فواكه مجففة
عسل

جبنة

بيتزا/برجر

كنافة/دونات-حلويات 

ساندويتش/ لفائف/ شاورما

حليب طازج
حليب بنكهة

قهوة/ شاي

عصير طازج

عصير معبأ

مشروبات غازية

➔جميـع المنتجات المفضــلة

➔
م 

أه
5

ة 
ــل

ض
مف

ت 
ــا

ج
نت
م

(301= اإلجمالي )األطفال (300=اإلجمالي)الشباب

.الساندويتش/ رما البيتزا ولفائف الشاو/ الشوكوالتة، البسكويت، الكرواسون، الكيك، البرجر –فئات من المنتجات يتم استهالكها بشكل متكرر وهي 6عبر المنتجات الغذائية، هناك 

.ومن ثم، تم تحديد التمور مقابل هذه المنتجات والقيام بالدراسة والتحليل على معايير قائمة على المناسبات واالحتياجات المختلفة

:يصور كل مخطط تقاطع معلومتين

(10القيم مأخوذة من الشريحة )جميع المنتجات الغذائية التي يرغب المجيب في استهالكها -Xالمحور •

(12القيم مأخوذة من الشريحة )منتجات غذائية يرغب المجيب في استهالكها 5أهم -Yالمحور •

.من خالل هذا التقاطع، ننظر إلى المنتجات التي لها نمط استهالك مشابه للتمور ويمكن اعتبارها منافسة قريبة
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ما هي المناسبات المختلفة التي يستهلك فيها األطفال والشباب التمر؟



األطفال-خريطة الرحلة حسب المناسبة 

تختلف احتياجات األطفال حسب المناسبات خالل اليوم

حليب أو عصائر

قبل اإلفطار اإلفطار إلى المدرسة
العودة وقت 

الغداء
وقت مبكر 

من المساء
المساء

وقت متأخر من 

المساء
العشاء بعد العشاء

األطفال

االحتياجات

ترطيب 

نشاط

االستيقاظ

التغذية ليوم كامل

الطعام المعبأ لوقت 

الراحة

اشباع الجوع، 

تحسين الطعم

تنشيط قبل وقت 

اللعب ، وتناول 

الوجبات الخفيفة

التغدية لوقت 

اللعب، 

تناول وجبة 

خفيفة

االسترخاء، 

تناول وجبات 

خفيفة

مصاحب/ مرافق

تغذية

تحسين الطعم
استرخاء

/  طعام خارجي

طبيعي

/ أطعمة معبأة 

طبيعية

+ أطعمة معبأة 

مشروبات

/  طعام خارجي

طبيعي

مشروبات/ وجبات خفيفة طبيعية/ اطعمة معبأة
/  اطعمة معبأة

مشروبات

المشروبات

تونة في / بيض/ ساندويش جبن

الصباح

إما يتناولون البسكويت أو الكيك

مع إما عصير سادة أو بنكهة

كيك رول 

وبسكويت 

أوريو 

وعصير 

...برتقال 

لطة، أطباق تقليدية، س

أطباق دجاج، برجر 

وبطاطس مقلية، 

.فطاير، إلخ

ريم، أي نوع من الشكوالته المغلفة، ايسك

ر، بسكويت، بسكويت بالتمر، عصي

رقائق البطاطس، كيك، مكسرات، 

. فواكه، تمور، إلخ
شاورما، لفائف، 

بيتزا، برجر، 

بطاطس مقلية، إلخ

زبادي بنكهة، 

رقائق البطاطس، 

.حلوى، إلخ



شاي، قهوة، عصير 
طازج، تمور، 
…عصائر طازجة

قبل اإلفطار اإلفطار
/ إلى المدرسة 

منتصف النهار

العودة وقت 

الغداء

وقت مبكر 

من المساء
المسـاء

وقت متأخر من 

المساء
العشاء بعد العشاء

الشباب

االحتياجات

الترطيب

النشاط 

االستيقاظ
التغذية ليوم كامل

اشباع الجوع، 

تحسين الطعم
الترطيب، تناول 

وجبة خفيفة
ةاستنفاذ الطاق

بين اإلشباع
مصاحب/ مرافق

تغذية

تحسين الطعم
االسترخاء

/  طعام خارجي

طبيعي
طعام طبيعي

+ اطعمة معبأة 

مشروبات

طعام 

/  خارجي

طبيعي

مشروبات/ وجبات خفيفة طبيعية/ اطعمة معبأة
/  اطعمة معبأة

مشروبات

المشروبات

بين اإلشبـاع 

…توست، بيض، ساندويشات

بسكويت، قهوة، شوكوالته، 
معمول، إلخ

رقائق 
البطاطس، 
زبادي، 
فواكه، 

مشروبات 
باردة، إلخ

بيتزا، سلطة، 
، برجر، ساندويشات

، وصفات تقليدية
. إلخ

شوكوالته، كيك، دونات، بسكويت 
دايجستف، لبن، مشروبات باردة، 

. إلخ

لفائف شاورما، 
بيتزا، برجر، 
بطاطس مقلية، 

.إلخ

شوكوالته، فطاير، 
رقائق البطاطس، 

.عصائر، إلخ

تختلف احتياجات الشباب حسب المناسبات خالل اليوم

الشباب-خريطة الرحلة حسب المناسبة 



النهارمنتصفخاللأوالصباحفيالغالبفيالشبابيستهلكهبينماالمساء،فيأكثرالتمراألطفاليستهلك

17

وقت استهــالك التمــور 

______تشرب خالل اليوم / اآلن بالنسبة لهذه المجموعة نفسها من المنتجات ، أود أن أعرف متى تأكل :سؤال

37
31

50

20

43 43
37

17

الصباح الغداء المساء العشاء

)%(كل األرقام  األطفال الشباب

(جميع المستهدفين الذين يستهلكون التمر)القاعدة  297 296

الصباح 

(قبل اإلفطار)عندما أستيقظ  30 35

قبل الذهاب إلى المدرسة  9 10

بعد الظهر 

استراحة صغيرة خالل وقت المدرسة 27 35

خالل وقت الغداء  7 10

المساء 

بعد الوصول إلى المنزل من المدرسة 17 10

قبل الذهاب للعب في المساء 19 16

بعد العودة من اللعب في المساء 30 19

ليالً 

أثناء تناول العشاء  9 9

(بعد العشاء)قبل الذهاب للنوم  11 8

الشباب

األطفال



)%(كل األرقام  التمر  الشوكوالتة البسكويت  الكرواسون  الكيك  البيتزا/ البرجر
لفائف 

الشاورما، إلخ

(جميع المستهدفين الذين يستهلكون التمر)القاعدة  297 244 100 103 107 140 98

الصباح 

(قبل اإلفطار)عندما أستيقظ  30 20 35 30 30 0 1

قبل الذهاب إلى المدرسة  9 9 20 28 10 5 1

بعد الظهر 

عندما احصل على استراحة قصيرة خالل وقت المدرسة 27 41 25 25 15 3 8

خالل وقت الغداء  7 11 11 8 9 41 16

المساء

بعد الوصول إلى المنزل من المدرسة 17 21 17 13 20 6 2

قبل الذهاب للعب في المساء 19 27 27 11 27 4 1

بعد العودة من اللعب في المساء 30 20 19 10 35 11 5

ليالً 

أثناء تناول العشاء 9 7 3 24 10 66 83

(بعد العشاء)قبل الذهاب للنوم  11 9 11 2 15 2 0

األطفال -وقت االستهالك  

.الرئيسيةالمناسباتفيةبقويتنافسانوالبسكويتفالشوكوالتة-محددةمناسباتفيملحوظبشكلاستهالكهيتمأنهالواضحمنأنهإالاليوم،مدارعلىالتمراستهالكمنالرغمعلى

______تشرب خالل اليوم / اآلن بالنسبة لهذه المجموعة نفسها من المنتجات ، أود أن أعرف متى تأكل :سؤال



)%(كل األرقام  التمر  الشوكوالتة البسكويت  الكرواسون  الكيك  البيتزا/ البرجر
لفائف 

الشاورما، إلخ

(جميع المستهدفين الذين يستهلكون التمر)القاعدة  296 242 88 122 78 132 96

الصباح 

(قبل اإلفطار)عندما أستيقظ  35 17 22 30 21 0 3

قبل الذهاب إلى المدرسة  10 11 18 24 18 0 2

بعد الظهر 

عندما احصل على استراحة قصيرة خالل وقت المدرسة 33 40 32 28 15 7 9

خالل وقت الغداء  10 11 15 9 10 15 15

المساء

بعد الوصول إلى المنزل من المدرسة 10 16 24 12 21 2 4

قبل الذهاب للعب في المساء 16 17 19 9 10 5 5

بعد العودة من اللعب في المساء 19 26 20 12 31 7 5

ليالً 

أثناء تناول العشاء 9 3 8 16 12 79 81

(بعد العشاء)قبل الذهاب للنوم  8 7 5 4 5 1 0

الشبــاب -وقت االستهالك  

(اإلفطارقبل)الصباحفيالتمرتناوليفضلونفإنهمالشباب،بينبينما

______تشرب خالل اليوم / اآلن بالنسبة لهذه المجموعة نفسها من المنتجات ، أود أن أعرف متى تأكل :سؤال



.  الوضع أو المحيط االجتماعيوأشارت اإلجابات إلى وجود ارتباط قوي بين استهالك التمور 

.أو مع األصدقاءلذلك ، لم يظهر أي ارتباط قوي يتعلق باالستهالك الفردي للشخص.البالغون في األسرة عند استهالكهم للتمرنجد أن األطفال أكثر ميالً لالنضمام إلى

األطفال والشباب-مناسبات التمور 

خارج المنزل 

في المنزل 

بمفردي 

األقارب/ مع العائلة

…  احاتناول بعض التمر عندما أكون مع والدي في الصب

(شباب)

مساء نتناول التمر عندما يستمتع والدّي وإخوتي بقهـوة ال

....والمحادثات

خالل شهر رمضان، األعراس أو أي 

...حفالت نرى التمر في كل مكان

ع نقدم التمر عندما يكون لدينا ضيوف في المنزل م

...الشاي أو القهوة 

...ي عمت/ نتناول التمر عندما نذهب إلى منزل خالتي

ي في بعض األحيان، اذا كنا سنذهب إلى الحديقة ف

عصرًا، فإن أمي تأخذ معها دائماً قهوة 4الساعة 

!هذا أمر البد منه. وتمر



)%(كل األرقام  األطفال الشباب

(جميع المستهدفين الذين يستهلكون التمر)القاعدة  297 244

االستهــالك في المنزل 

أثناء قضاء الوقت مع العائلة 52 58

اثناء مشاهدة التلفزيون 50 47

األقارب بزيارة المنزل/ عندما يقوم األصدقاء  19 30

الصديق في المنزل/ األخت / أثناء اللعب مع األخ  16 18

أثناء القيام بالواجب المنزلي 16 12

أثناء ممارسة األلعاب على الكمبيوتر 13 12

االستهـالك خارج المنزل 

الحديقة/ أثناء قضاء الوقت مع العائلة في التنزه  55 54

األصدقاء/ أثناء زيارة منزل األقارب  39 40

في السيارة ، أثناء الذهاب في رحلة طويلة مع العائلة 20 19

(زفاف وما إلى ذلك)أثناء حضور أي مناسبة عائلية خاصة  17 18

بينما يتسوق الوالدين في مركز تسوق  10 15

مع األصدقاء( ركوب الدراجة/ كرة القدم )بعد ممارسة الرياضة  14 11

مع األصدقاء( ركوب الدراجة/ كرة القدم )قبل ممارسة الرياضة  12 9

______الشرب / أي من هذه األنشطة تقوم بها أثناء األكل :سؤال

.للغايةمنخفضالفرديةالمناسباتفيالتموراستهالكمعدليعتبربينماالتجمعات،ءأثناأومجموعاتالفيكبيربشكلالتموراستهالكيتم

مكـــان االستهــالك



األطفال –مكــان االستهالك 

)%(كل األرقام  التمر  الشوكوالتة البسكويت  الكرواسون  الكيك  االبيتز/ البرجر
لفائف الشاورما، 

إلخ

(جميع المستهدفين الذين يستهلكون التمر)القاعدة  297 244 99 103 107 140 98

االستهــالك في المنزل 

أثناء قضاء الوقت مع العائلة 52 53 40 39 53 69 78

اثناء مشاهدة التلفزيون 50 82 58 50 56 39 36

األقارب بزيارة المنزل/ عندما يقوم األصدقاء  19 14 15 10 26 22 20

أثناء القيام بالواجب المنزلي 16 17 19 26 18 9 8

الصديق في المنزل/ األخت / أثناء اللعب مع األخ  16 14 33 25 38 25 15

أثناء ممارسة األلعاب على الكمبيوتر 13 15 23 18 20 11 7

االستهـالك خارج المنزل 

الحديقة/ أثناء قضاء الوقت مع العائلة في التنزه  55 79 47 56 54 50 62

األصدقاء/ أثناء زيارة منزل األقارب  39 33 44 26 48 44 41

في السيارة ، أثناء الذهاب في رحلة طويلة مع العائلة 20 31 32 26 38 19 34

بينما يتسوق الوالدين في مركز تسوق  10 22 33 12 26 31 27

اثناء الوجود في المدرسة، الشراء من المقصف 5 12 23 21 15 13 4

______الشرب / أي من هذه األنشطة تقوم بها أثناء األكل :سؤال

.الستهالكاناحيةمنالمناسباتأغلبفيبشدةالتمرتنافساألخرىفالمنتجات-التمورباستهالكقويارتباطلهايكونقدمحددةوأماكنمناسباتبذكراألطفاليقملم



)%(كل األرقام  التمر  الشوكوالتة البسكويت  الكرواسون  الكيك  البيتزا/ البرجر
لفائف 

الشاورما، إلخ

(جميع المستهدفين الذين يستهلكون التمر)القاعدة  297 244 99 103 107 140 98

االستهــالك في المنزل

أثناء قضاء الوقت في قراءة الكتب 58 60 43 48 40 69 71

اثناء مشاهدة التلفزيون 47 59 46 48 41 40 41

األقارب بزيارة المنزل/ عندما يقوم األصدقاء  30 12 10 12 14 17 14

الصديق في المنزل/ األخت / أثناء اللعب مع األخ  18 14 26 11 24 13 11

أثناء ممارسة األلعاب على الكمبيوتر 12 16 16 6 22 11 5

االستهـالك خارج المنزل

أثناء قضاء الوقت مع العائلة في الحديقة 54 79 29 38 28 49 70

األصدقاء/ أثناء زيارة منزل األقارب  40 33 31 39 37 29 15

ةفي السيارة ، أثناء الذهاب في رحلة طويلة مع العائل 19 21 20 19 21 23 22

أثناء حضور مناسبة عائلية  18 8 17 12 15 3 4

مع األصدقاء في مركز تسوق  15 17 21 20 21 24 15

اثناء الوجود في المدرسة، الشراء من المقصف 7 5 18 12 10 11 9

______الشرب / أي من هذه األنشطة تقوم بها أثناء األكل :سؤال

ً يرتبطالتمراستهالكأنوجدالشباب،لفئةبالنسبة ً ارتباطا .العائليةالمناسباتأوواألقارب،األصدقاءكزيارةاالجتماعيةبالتجماعتوثيقا

الشبــاب –مكــان االستهالك 



خيارات الطعام في المدرسة أو  المقصف

.ًأيضارغبة في الحصول على خيارات صحية هنالك . خيارات الطعام المعبأ هي الخيارات الوحيدة المتاحة في مقصف المدرسة

ق الوجبات الخفيفة المعبأة مثل المعمول، الكعك، العصائر، رقائ

/  البطاطس، البسكويت مثل أوريو، كوكيز، المافن، الماء والكيك

الفطائر المعبأة، اآليس كريم، الشوكوالتة وغيرها من/ المعجنات 

ة مجرب"الوجبات الخفيفة المعالجة الجافة تعتبر خيارات متاحة 

"ومختبرة

ية يجب تتفق جميع األمهات واألطفال تقريباً على أن المقاصف المدرس

ضاً أن يكون لديها المزيد من الخيارات الصحية، ولكن تقوم األمهات أي

.لبتشجيع األطفال على اتخاذ هذه الخيارات مع زمالئهم في الفص

.  كلها حلويات وسكر. كلها معجنات وطعام جاف

.ال يوجد تنوع. سيتناولوا حلوى قديمة

(سنة، جدة15ولد، )

فس الوقت وفي ن. أضع عبوات يمكنه فتحها بسهولة ألنه كان صغيراً 

.يجب أن تكون صغيرة حتى يأكلها مرة واحدة

(سنوات، الرياض9أم، ولد )

ع ماء أض. كنت أضع ليز أو شيبس، ماء، كيك ، حلوى مثل جالكسي أو كيندر

يوم ، فستكون إذا كانت ليز ال. أقوم بتبديله. ربما برينجلز. عصير ربيع. صحط

طائر قد أصنع نوتيال أو ش. غدًا، أعطيه ساندويش وأعطيه بعض المالبرنجلز

لكيك، ا. قد أضع األشياء المعبأة مثل المعمول والبسكويت واألوريو. الجبن

.كيندر

(سنة، الدمام11ام، ولد )
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ى؟ما هي ارتباطات المنتج لدى األطفال والشباب فيما يتعلق بالتمر والمنتجات األخر
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المشترك أو ارتبــاطات المنتج الشائع

.زلوالتقاليد اإلسالمية، بينما ينظر األطفال األصغر سناً إلى التمور على أنها شيء حلو ودائم موجود في جميع أنحاء المن" الخير"يربط المراهقون التمر بـ 

السنة والكبار 

يحبونها

طبيعي،

صحي،

ويشفي

رمضـــان والتجمعات
/  حــلو ولزج

دبق 

ع من التقاليد تناوله م"

."كل شيء

تمرات مع 5تخيلت "

5تمرات، 5. الزبادي

."مرات مثل النبي

انه صحي ويقوي "

."العضالت

يمنـح العظام الصحة "

."والقـوة

التمــر من "

األساسيات

."في رمضان

مناسب لجميع "

المناسبات وخاصة في 

."رمضان

.."إنه شيء حلو جداً "

افكر في الرطب "

اتناول . والتمر المعتاد

التمر مرة أو مرتين في 

يمكن أن يؤكل . اليوم

."مع كل شيء

سكر عالي؛ قد يتسبب بالسمنة وكذلك الى تسوس االسنان وزيادة الوزن اذا اكلت 

...كثيرا 

(سنة، الدمام14بنت، )

التمر مناسب لشخص قادم من السفر، حديثي الوالدة أو شخص يخضع لعملية 

...جراحية 

(سنة، الدمام17ولد، )

..إنه عالج الضطراب المعدة . سكر طبيعي وحيوي

(سنة، الرياض15ولد، )



.يمكنك أختيار أكثر من منتج للعبارة. يرجى اختيار المنتج من بطاقة الصورة هذه التي تشعر أنها األنسب لهذه العبارة: سؤال

(301= اإلجمالي )األطفال  (300= اإلجمالي )الشباب 

57

52

47

32

35

34

34

19

15

10

13

14

12

11

11

6

6

6

5

4

49

44

28

39

36

36

33

25

21

23

18

14

10

10

9

5

4

3

3

1

له طعم لذيذ

من الممتع أكله 

حقا أحب مشاركته مع اآلخرين

دائما اجده مخزن في المنزل

أشعر أنه مفيد للصحة

يطلب مني والداي دائماً أن آكله

أتناول كثيراً منه في رمضان

تعجبــني العبـوة وتصميمها

من السهل جداً فتح العبوة واألكل منها 

يلتصق بيدي 

حمله إلى أي مكان/ من السهل جداً اخذه

يتلصق باألسنان اثناء اكله 

انه طري جداً أثناء أكله 

من السهل جداً أخذه واكله 

أحب أن أكله كلما شعرت بالجوع

يبقى الطعم حتى بعد األكل

تعجبني الطريقة التي يذوب بها في فمي

أحب الحشوة بداخله 

القرمشة/ تعجبني الهشاشة 

يأتي في العديد من النكهات

التمــر –ارتبــاطات المنتج 

. جيد للصحة، يشجعنا األهل على تناوله خصوصاً خالل شهر رمضان: شرائح المستهدفينعبر 

.ارتباط أقوى بالتمر عند توفره في المنزل، سهل الفتح واألكل، يلتصق باليد: األطفال

.مع اآلخرينمشاركتهيفضل التمر لمذاقه ومتعة : الشباب

الفوائد المتعلقة بالمنتج/ ارتباط منخفض بالسمات 

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)
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األطفال –ارتباطات المنتج 

.على الرغم من أن المذاق والمرح لهما دالئل أعلى بالنسبة للتمر، إال أن فئات الطعام األخرى تحصل على تأييداً أعلى بكثير
.تتميز التمور بالفوائد الصحية المرتبطة بشهر رمضان ، حيث يتم تخزينه دائماً في المنزل ويفضله اآلباء

)%(كل األرقام : الصورة الذهنية التمر  الشوكوالتة البسكويت  الكرواسون  الكيك  البيتزا/ البرجر لفائف الشاورما، إلخ

(جميع المستهدفين الذين يستهلكون التمر)القاعدة  297 244 99 103 107 140 98

له طعم لذيذ 49 84 45 50 63 51 77

من الممتع أكله  44 70 40 46 60 58 73

دائماً اجده مخزن في منزلي  39 24 26 30 25 9 10

يطلب مني والدّي دائماً أن أكله  36 22 41 34 37 17 12

اشعر أنه مفيد للصحة 36 5 9 13 12 12 3

اتناول كثيرًا منه في رمضان 33 0 1 0 2 3 2

حقاً احب مشاركته مع اآلخرين  28 32 35 29 38 58 69

تعجبني العبوة وتصميمها 25 35 33 34 28 13 10

يلتصق بيدي 23 9 14 9 10 3 4

من السهل جدًا فتح العبوة واألكل منها 21 39 33 32 37 38 32

حمله إلى أي مكان/ من السهل جدًا اخذه 18 13 19 18 12 17 9

يلتصق باألسنان اثناء أكله  14 2 7 2 6 8 5

من السهل جدًا اخذه واكله  10 12 13 15 9 8 5

انه طري جدًا أثناء أكله  10 10 5 14 11 8 10

أحب أن أكله كلما شعرت بالجوع 9 5 7 16 15 27 34

يبقى الطعم حتى بعد األكل  5 8 11 11 10 13 13

تعجبني الطريقة التي يذوب بها في فمي  4 19 5 8 19 6 3

احب الحشوة بداخله  3 13 18 23 17 3 7

القرمشة / تعجبني الهشاشة 3 5 30 3 6 3 0

يأتي في العديد من النكهات 1 11 16 12 13 12 3

.يمكنك أختيار أكثر من منتج للعبارة. يرجى اختيار المنتج من بطاقة الصورة هذه التي تشعر أنها األنسب لهذه العبارة: سؤال



الشباب-ارتباطات المنتج 

)%(كل األرقام : الصورة الذهنية التمر  الشوكوالتة البسكويت  الكرواسون  الكيك  البيتزا/ البرجر لفائف الشاورما، إلخ

(جميع المستهدفين الذين يستهلكون التمر)القاعدة  296 242 88 122 78 132 96

له طعم لذيذ 57 86 40 53 45 58 68

من الممتع أكله  52 71 43 47 42 55 70

حقاً احب مشاركته مع االصدقاء  47 43 35 38 43 47 62

يطلب مني والدّي دائماً أن أكله  34 9 25 18 15 7 10

دائماً اجده مخزن في منزلي  32 21 22 17 25 7 5

اشعر أنه مفيد للصحة 35 11 12 8 12 10 7

اتناول كثيرًا منه في رمضان 34 1 0 0 0 0 1

تعجبني العبوة وتصميمها 19 35 25 25 15 7 5

من السهل جدًا فتح العبوة واألكل منها 15 18 22 17 20 13 11

يلتصق باألسنان اثناء أكله  14 0 7 9 9 6 3

حمله إلى أي مكان/ من السهل جدًا اخذه 13 16 16 13 25 8 4

انه طري جدًا أثناء أكله  12 10 6 9 13 7 2

أحب أن أكله كلما شعرت بالجوع 11 7 9 12 12 20 14

من السهل جدًا اخذه واكله  11 7 13 8 14 10 5

يلتصق بيدي 10 5 6 6 5 3 2

احب الحشوة بداخله  6 8 8 19 13 4 10

يبقى الطعم حتى بعد األكل  6 9 7 5 8 7 9

تعجبني الطريقة التي يذوب بها في فمي  6 7 1 2 6 1 2

القرمشة / تعجبني الهشاشة 5 4 14 7 5 3 0

يأتي في العديد من النكهات 4 7 7 9 9 2 1

.باإلضافة إلى الفوائد الصحية األخرى وأهميته في شهر رمضان. يفضل الشباب التمر لمذاقه ومتعة مشاركته مع اآلخرين

.يمكنك أختيار أكثر من منتج للعبارة. يرجى اختيار المنتج من بطاقة الصورة هذه التي تشعر أنها األنسب لهذه العبارة: سؤال
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هــل االرتبــاط الحالي للمنتج يساعد التمــور كفئــة على النمو؟



...لطفلك قد / إذا أخذنا العامين الماضيين، هل ستقول أن استهالك التمر الخاص بك :سؤال31

16 13

78 81

6 6

زاد

بقى كما هو

انخفض

(301=اإلجمالي)األطفال  (300= اإلجمالي )الشباب 

ً بقيللتموراالستهالكمعدلبأنالمستهدفينمنجداكبيرةنسبةأقرالماضيين،العاميينخاللالتمراستهالكسلوكيخصفيما أنقليلةنسبةأبدتبينما،كبيرحدإلىثابتا
.انخفضقداالستهالكمعدل

.التمورفئةفيابتكارهناككانإذاالطويلالمدىعلىيقلقدالتموراستهالكانخفاضمعدلأنإلىذلكيشير

اتجاهات استهالك التمر في العامين الماضيين



32

عاًما16و15بينأعمارهمتتراوحالذينوالشبابسنوات8-6بينماأعمارهمتتراوحالذيناألطفالبينالتموراستهالكفينسبيتراجع

اتجاهات استهالك التمور في العامين الماضيين

انخفض  ال يوجد تغيير  زاد 

الشباب 

سنة16–15 14 81 5

سنة18–17 12 84 4

Decreased

14%
Increased

31%

انخفض

13%

ال يوجد تغيير

81%

زاد

6%

انخفض  ال يوجد تغيير  زاد 

األطفال

سنوات8–6 19 76 5

سنة11–9 13 83 4

سنة14–12 13 81 6

Decreased

14%

Increased

31%

انخفض

16%

ال يوجد تغيير

78%

زاد

6%

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)...لطفلك قد / إذا أخذنا العامين الماضيين، هل ستقول أن استهالك التمر الخاص بك :سؤال



لفهم مطالبتك بشكل أفضل، يرجى تحديد الرمز الذي يصف التكرار الحالي الستهالك طفلك للتمر بأفضل شكل:سؤال33

والشباباألطفالمنلكلالواحداألسبوعفيالتموراستهالكمعدلانخفض

التغيير في معدل استهالك التمور في العامين الماضيين

(39= اإلجمالي )انخفض 

األطفــال

(األسبوع/ عدد المرات: استهالك التمر)

(48= اإلجمالي )انخفض 

8

5.3

العامين الماضيين  ً حاليا

3.4

0.6

العامين الماضيين  ً حاليا

الشباب
(األسبوع/ عدد المرات: استهالك التمر)
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ً مناسبةكلفيالمستهلكةللتمورالمطلقالعددانخفض أيضا

التغيير في عدد التمــور المستهلكة في العامين الماضيين

(39= اإلجمالي )انخفض 

األطفال
(عدد التمـور المستهلكة)

الشباب
(عدد التمـور المستهلكة)

(48= اإلجمالي )انخفض 

8.2

4.9

العامين الماضيين  ً حاليا

6.3

3.6

العامين الماضيين  ً حاليا

لفهم مطالبتك بشكل أفضل، يرجى تحديد الرمز الذي يصف التكرار الحالي الستهالك طفلك للتمر بأفضل شكل:سؤال
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عــوائق استهــالك التمــور 

:تم اإلشارة إلى عدة عوامل تحد أو تقلل من استهالك الفئتين للتمور. ال يعد استهالك التمور بين كال األطفال والشباب أمر ذو أهمية عالية

....ليس لي ...يسبب فوضى
مذاقــه عادي جداً وسادة بالنسبة 

....لي

ال يمكنني تناوله مع نوع المشروب 

الخاص بي

اول كل شخص نشأ في عائلتي يتن"

ي التمر مع القهوة والشاي ويأكلونه ف

!"أي وقت من اليوم

جدي يأكل مجموعة متنوعة من "

يس إنه المفضل لديه ولكنه ل... التمر 

."كذلك بالنسبة لي

بعد استهالك كل قطعة، يجب أن انظف"

انه يلتصق بجهاز األيباد…اصابعي

."ايضاً 

التمر الغير طري، واعني التمر الجاف"

."يلتصق باألسنان ويسبب ألماً 

إذا كان معمول، فأنا احب أكله، "

ال احب . ولكن ليس التمر كما هو

."طعمه

د ال نفس الطعم الطبيعي، ال يوج

."شيء جديد

ت اشرب الشاي أو القهوة الباردة الخاصة بي، معظم الوق"

تكون بنكهـة وتناول التمور معها يجعلها حلوة جدًا او

."طعمها قوي

لباكر، أتناوله مع اللبن أو الحليب ، لكن هذا في الصباح ا"

ذيذة ال أستطيع تناول الكثير من التمر ، فهي ليست ل

.."أيضاً 

يزيد الوزن

اول كل شخص نشأ في عائلتي يتن" 

ي التمر مع القهوة والشاي ويأكلونه ف

!"أي وقت من اليوم

غير مناسب/ التغليف غير الئق

كيف يمكنني حمله؟ علبة في "

هناك الكثير . صندوقي الخاص

."لفعله

التمــور الخام هي مشكلة

ها، تطلب مني أمي غسلها قبل تناول"

أنا ال .ثم أرمي البذور بعد تناول التمر

".أحب هذا الروتين 



36

64

25

8

3

ات األخرىتتوفر الكثير من الوجبات الخفيفة والحلوي

عدم توفر منتجات مبتكرة قائمة على التمر

ال تقدم قيمة جيدة مقابل المال

ال أرى أي فوائد صحية من تناول التمر

69

49

44

29

29

27

16

16

16

عدم توفر منتجات مبتكرة قائمة على التمر

ات األخرىالحلوي/ تتوفر الكثير من الوجبات الخفيفة 

مخاوف صحية مثل المحتوى العالي من السعرات 

.السكر وما إلى ذلك/ الحرارية 

ال توجد فوائد صحية من تناول التمر

ال توجد فوائد صحية من تناول التمر

عروض ترويجية أقل على التمور

سعر مرتفع

الجودة أصبحت منخفضة

العائلة/ ال ينصح به األصدقاء 

(36= اإلجمالي )األطفال  (45= اإلجمالي )الشباب 

أسباب انخفاض استهالك التمور

حسب رأيك ، ما هي األسباب الرئيسية النخفاض استهالك طفلك للتمور مقارنةً بالعامين الماضيين؟:سؤال

.الحلوياتمنتجاتأوالبديلةالخفيفةالوجباتوتوافرالتمور،فياالبتكارإلىاالفتقار:التموراستهالكانخفاضأسبابأهممن

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)
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كيف يستهلك األطفال والشباب التمر حالياً؟



بشكل عام –أشكــال التمر المفضلة 

83

64

49

88

59 58

التمور الخام التمور المغلفة التمور المحشوة

(301=اإلجمالي )األطفال  (300=األجمالي)الشباب 

فضالً أخبرني بأشكال التمر التي تحبها؟ . الناس يأكلون التمر بطرق مختلفة. :سؤال

ً األكثرالهيئةهيالخامالتمور .لالستهالكشيوعا

الشباببينأعلىبشكلالمحشوةالتموراستهالكيتمبينمااألطفالبينأعلىتفضيللهاالمغلفةالتمور

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)



التمر المفضــلةهيئات 

(301=اإلجمالي)األطفال  (300= اإلجمالي)الشباب 

64

59

27

21

13

15

37

26

25

16

63

52

24

28

16

8

31

15

12

9

تمر خام مع البذور

تمر خام بدون بذور

مغطى ببذور السمسم

مغطى بالشوكوالتة

مسحوق جوز الهند المجفف/مغطى ببودرة

مغطى بالعسل

محشي باللوز

محشي بالمكسرات المشكلة

محشي بالفستق

محشي بالكاجو

التمر المحشو

التمر الخام

التمر المغطى

.األطفال والشباب للتمور الخام والتمور المغطاة ببذور السمسميوجد تقارب بين معدل استهالك كال 

.لتمر المحشو مقبول بشكل أكبر بين الشباببينما االتمر والشوكوالتة لهما تفضيل أكبر بين األطفال

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)فضالً أخبرني بأشكال التمر التي تحبها؟ . الناس يأكلون التمر بطرق مختلفة. :سؤال



المصاحبات مع التمر

81
74

42 40

82

74

61

30

(خام)يتم اكله كما هو  منتجات األلبان مشروبات ساخنة مشروبات أخرى 

(301= اإلجمالي )األطفال  (300= اإلجمالي)الشباب 

عندما اعرض عليك صور هذه التمور، فضالً اخبرني بأشكال التمر التي تحبها؟. الناس يأكلون التمر بطرق مختلفة:سؤال

.أو مع منتجات األلبان( لوحده)خام : طريقتان الشائعتان الستهالك التمر هماال

.يفضل الشباب تناوله مع المشروبات الساخنة بينما يفضله األطفال مع المشروبات األخرى

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)



يرافقه / ما يصاحبــه–التمـــر 

عندما اعرض عليك صور هذه التمور، فضالً اخبرني بأشكال التمر التي تحبها؟. الناس يأكلون التمر بطرق مختلفة:سؤال

(301=اإلجمالي)األطفال  (300= اإلجمالي )الشباب 

82

43

44

24

24

21

13

10

8

7

57

13

16

12

14

6

81

40

39

17

9

11

11

10

7

7

41

2

23

15

11

1

تم أكله كما هو 

اللبن 

القشطة 

الحليب

الزبادي

الطحيـنة

الكوكيز، إلخ/ البسكويت

شوكوالتة ذائبة

كطبقة على الحلويات

كطبقة على األيس كريم 

القهوة 

الشاي

الماء

العصير

العسل

المشروبات الغازية

التمـــر الكامل 

منتجــات أخرى 

منتـجات األلبان

المشــروبات 

الساخنة 

.بينما يفضل الشباب بالتحديد تناول التمر مع القهوة،بشكل عام بين الشباب واألطفال، يفضل الحصول على التمور بشكل خام أو مع اللبن والقشطة

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)
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يرافقه / ما يصاحبــه–التمـــر 

.فة، إلخلفواكه المجف، اهنالك ازدياد أيضا في تفضيل تناول التمر مع بعض المكونات األخرى من منتجات األلبان، الوجبات الخفيفة، الحلويات، المشروبات، البذور

خلط التمر بمنتجات األلبان أو / إن تناول 

ال -القهوة وما إلى ذلك يعتبر سلوك قديم 

يجذب الفئات العمرية للشباب واألطفال 

:جديد، لذيذ وشكل جيد

بودرة جوز الهند المجفف/مغطاة بمسحوق✓

صلصات للتغميس مثل الشوكوالته✓

نوتيال مغطاه بطبقة من اللوتس ✓

.محشوة باللوز، المشمش، الفستق،إلخ✓

و التمر أحياناً أحاول إعداد الوصفة التي أراها على انستجرام الخاص بي ، يقومون بحش

ورد أو العسل ببعض الصلصة الكريمية ثم يغطونها بالشوكوالتة ثم يرشون عليها رذاذ ال

.أنا أحب كيف يكون طعمها بعد ذلك. أو الفستق المقرمش

(سنة، الرياض16بنت، )

ه لكنه بدأ اآلن في تجربت. كان ابني يأكل التمر مع أي شيء مثل اللبن والطحينة

.بأشياء مختلفة مثل المكسرات ، اللوتس أو نوتيال ، إلخ

(سنوات، جدة9األم، ولد )

لون للحصول على تجربة لذيذة كثيراً، يفض

من غالباً ما ينشئون اختيارهم الخاص)تناوله

(:خيارات األطعمة

:تركيبات قديمة جداً وأساسية

الزبادي/ اللبن/ الحليب✓

الطحينة✓

القشطة ✓

العسل✓

السمسم✓

محشي باللوز✓
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البدائل–التمـــر 

في االستهالكبعضها صحي مثل التمر، بينما يرى آخرون أن بعضها أفضل بكثير في المذاق وأخف-يُنظر إلى العديد من المواد الغذائية األخرى على أنها بديل للتمور 

سهل األكل ومذاق رائع مع -معمول

واً جدًا ليس حل-إضافة الدقيق أيضاً 

لذيذ-وال عادياً جدًا 

طازجة أو -فواكه 

ة حالوة طبيعي-مجففة 

وصحية

بسكويت منزلي / كعك 

خفيف -بقالوة / الصنع 

ولذيذ وحلو

المكسرات والفواكه 

ي صحية وتأت-الجافة 

بنكهات مختلفة 

(محمصة ومملحة)

محلي طبيعي-العسل 

مثل التمر

لذيذة-كيكة التمر 

للغاية وممتعة



عندما تختار التمر، ما الذي تبحث عنه في فاكهة التمر؟: سؤال

الخفيفوالوزنالمتوسط،الحجمالفاتح،اللونالناعم،الملمسذاتالتمورتفضيل:العمريةالفئاتجميععبر

(301= اإلجمالي )األطفال  (300= اإلجمالي )الشباب 

الملمـــس
80

20

64

36

76

18

6

63

37

74

26

76

24

63

28

8

69

31

ناعم ، رقيق-الملمس 

قاسي وجاف-الملمس 

فاتح -اللون 

غامق-اللون 

متوسط -الحجم 

كبير-الحجم 

صغير-الحجم 

خفيف-الوزن 

ثقيل-الوزن 
الـــوزن

اللـــون

الحـــجم 

سمات منتجات التمــر/ مميزات

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)



ة عبوات بالستيكي
قابلة لإلغالق

صناديق معدنية/ علب كعلبة بالستي

علبة بالستيكية 
(علب هدايا) كيس بالستيك تقليدي

علب )علبة كرتون 
(كبيرة

عبــوة مضغوطة
درج من الورق/صينية

(أشــكال العبوات)نمـــاذج تم عرضها على المستهدفين 



حجم العبوة ونوع العبوة المفضل

ما هو الحجم الذي تفضله؟ أي نوع من التعبئة تفضل؟. يتم تقديم التمور بأنواع مختلفة من األحجام:سؤال

.من التمر5–3األصغر للعبوات والتي تحتوي على SKUs/ يظهر التفضيل الواضح تجاه االحجام: حجم العبوة
البالستيكية ذات الغطاء المناسب والصناديق الكرتونية هي أكثر أنواع التعبئة والتغليف تفضيالً العلب/الصناديق: نوع العبوة

(301-اإلجمالي )األطفال  (300=اإلجمالي)الشباب 

63

16

21

36

32

11

5

16

57

29

14

36

29

17

10

8

حبات تمر 5-3عبوة حجم متوسط بـ 

علب كبيرة 

علبة صغيرة بحبة تمر واحدة 

علبة بالستيك مع غطاء مناسب

علبة كرتون

عبوات مضغوطة 

عبوة بالستيكية قابلة لإلغالق

درج من الورق/ في صنية

وة
عب

ال
ع 

و
نـ

وة
عب

ال
م 

ج
ح

(للعمر% جميع اإلجابات بـ)
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ما هي المنتجات القائمة على التمور التي يمكن استكشافها أو ابتكارها في المستقبل؟
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التفاعالت تجاه منتجات التمر المختلفة

يُنظر إلى هذه على أنها أكثر جاذبية ومالءمة من التمور الخام. هناك وعي بمنتجات التمر

مستهلكة وأكثر جاذبية للجميع•

شوة ح+ مثل المذاق اللطيف للبسكويت •

التمر بالداخل

ال–معمول محضر في المنزل أو معبأ •

مخاوف 

لفةالوعي العالي بأنواع الماركات المخت•

ة التعبئ-يعتبر أحدث االبتكارات •

والتغليف جذابة

ن تشعر بعض الفتيات أن هذا سيكو•

يُنظر إلى شوكوالتة-حلواً جداً 

جاالكسي وحدها على أنها حلوة ومن 

ة ثم فإن خلطها مع التمر ستكون عالي

 ً . في السكر والحالوة ايضا

إضافة -شاهدوا أمهاتهم يستخدمن هذه •

إلى الوصفات التقليدية

، داخل األطباق مثل العصيدة، الكريب•

وذلك أمر شائع. إلخ

ر نسبة عالية من استهالك شراب التم•

مألـوف لهم •

ا يجعل إلى حد م"-ليس جذاباً للكثيرين •

عم طعم المنتج مختلفاً تماماً، ليس ط

التمر مهما تم خلطه جيدًا بهذه 

فتاة قالت ذلك–." الطريقة

لى مواد قد يحتوي ع–ليس طبيعياً جداً •

حافظة 
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أفكــار األطفال حول المنتج 

:يعبر األطفال عن أفكارهم الخاصة

التمر قابل للدهن ممزوج مع المكسرات•

الحليب المخفوق بالتمر •

كوكيز التمر والشوفان•

فطاير مالحة مع قطع التمر •

خبز التمر •

معمول بالجوز، العسل والتمر •

(شنوع الساندوي/ قطع التمر مضافة إلى األيس كريم)ايس كريم التمر •
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أفكــار الشباب حول المنتج 

أفكارهم المبتكرة على الورق: المراهقون
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الشبــاب حول أفكار المنتج 

طعم لذيذلى هناك تفضيالت كبيرة لرؤية استخدام التمور كعنصر مميز في أنواع مختلفة من المواد الغذائية، ومع ذلك، فإن األمر الرئيسي هو الحصول ع

أيس كريــم بالتمــر  

/ بالتمرايس كريم اسبريسو/ ايس كريم فانيليا مع قطع التمر•

المخفوقةايس كريم التمر مغطى بالفستق او التوفي او الكريمة

مغلفة في صناديق صغيرة/ملفوفة•

يتم تقديمها في المقاهي، المطاعم ومتوفرة في محالت •

السوبرماركت

كيكة الجبن بالتمر / تشيز كيك

طبقة بسكويت، طبقة جبن وطبقة تمر •

ملفوفة بالبالستيك •

حجم صغير للمدرسة وحجم عائلي : متوفرة في حجمين•

للتجمعات والمناسبات الكبيرة 

ر سيذكرون على الملصق المكونات والفوائد مثل العناص•

الغذائية والسعرات الحرارية

بسبـوسة بالتمر / كنافــة بالتمر

العجوة/ مع طبقة من معجون التمر•

شفافصندوق بالستيكي/ معبأة في طبق بالستيكي •

تباع في محالت اآليس كريم أو محالت التمر•

وسة البسب/ ملصق بني على الغالف يوضح الكنافة •

والتمر

دانيــت بالتمر 

طرية وخفيفة ، تقدم مبردة•

ورة التمرتشبه عبوة دانيت من البالستيك الشفاف مع ص•

مرمنتج صحي مصنوع من الحليب، الشوكوالتة والت•

مشروب غازي بنكهة التمر

سيكون القوام خفيفاً مثل الماء•

لوة جداً ستكون نكهة التمر خفيفة أيضاً، لكنها ليست ح•

" راني"أو " األصلية"ستكون العبوة مثل العصائر •

(علب معدنية رفيعة)

الذهبي، سيكون لون العبوة قريباً من لون التمر؛ البيج،•

.البني إلخ

صورة التمر على العبوة؟ •

مجففة/ تمور محشوة بقطع فواكه طازجة 

جو، ، المان(المجفف)التوت، الفراولة، الكرز، البطيخ •

.جوز الهند،  إلخ

كرواسون بالتمر / دونات

محشوة بمعجون التمر ومغطاة ببذور السمسم ودبس •

التمر

معبأة في صندوق معدني بغطاء شفاف•

وائدسيكون لون العبوة بني غامق مع ذكر المكونات والف•

بشعار يتحدث عن فوائد التمر•



إمكانية تمديد خط انتاج المنتج

هل ترغب في تجربة هذا المنتج المصنوع من التمر في المستقبل؟: سؤال

العمريةالفئاتمختلفعبركبيراهتمامعلىبالتمروالكيك،المنكهوالحليبالبطاطس،رقائقالبسكويت،الشوكوالتة،الكوكيز،تحظى

(310= اإلجمالي )األطفال  (300= اإلجمالي )الشباب 

98

94

93

90

88

86

86

82

77

77

76

71

66

63

كوكيز بالتمر 

شوكوالتة بالتمر 

بسبوسة بالتمر / كنافة 

بسكويت بالتمر 

رقائق البطاطس بنكهة التمر

دونات مع التمر 

كيــكة التمر 

حليب بالتمر 

حبوب اإلفطار بالتمر 

مربى التمر 

أيس كريم بالتمر 

كرواسون مع التمر 

كيكة الجبن بالتمر / تشيز كيك 

معمــول التمر 

98

95

94

90

88

88

87

85

84

83

81

73

71

69

بسكويت بالتمر 

معمول التمر 

كوكيز بالتمر 

شوكوالتة بالتمر 

ألواح الطاقة بالتمر 

رقائق البطاطس بنكهة التمر 

كيكة التمر 

زبادي بالتمر 

حليب بالتمر 

كـرواسون مع التمر 

بسبوسة بالتمر / كنافة

مربى التمر 

كيكة الجبن بالتمر / تشيز كيك

ايس كريم بالتمر 
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االستنتاجات



(1/2)االستنتاجات والتوصيات 

مضى ألن وقت فالشباب يجرون أكثر من أي-" التقليدية"و " األساسية"عندما يتعلق األمر بخيارات الطعام، فإن األطفال والشباب يبتعدون اآلن عن الخيارات •

لديهم المزيد من الخيارات واالختيارات المتاحة

الملمس وتشكل عقلية المستهلكين الشباب/تتطور اآلن سمات مثل النكهات، الروائح، المظهر والقوام•

ارات التي لها ويرجع ذلك إلى الراحة في حملها، فتحها، حجم المنتج، ظهور العديد من االبتك-ال شك أن األطعمة المعبأة تأتي ضمن فئة األطعمة المفضلة للغاية•

صلة كبيرة بالمستهلكين الشباب

سبيلعلى)للشهيةوفاتحمبتكرأنهعلىالمشروباتهذهجانبإلىيستهلكونهماإلىيُنظر-األساسيةالعروضوتتخطىالشباببينالمشروباتفئةترتفعأيضاً،•

(.إلخ،الفطائر،الكعك،المثال

.الطبيعيالطعامفئةفيواإلعجابالتذكرعلىعاليةبقدرةالتمورتتمتع•

ً التمريرتبط• ً ارتباطا .(تجمعاتفيأومجموعاتفيتناولهايتم)الثقافيةواألهمية(رمضان)الدينيةاألهميةالصحية،بالفوائدوثيقا

ألطعمة والمشروبات وبالتالي ، يتم استبدال التمور بعدد كبير من منتجات ا. نقص اإلثارة، االبتكار واألهمية الهادفة-مناسبات االستهالك الفردي منخفضة للغاية •

األخرى المتوفرة في السوق

ً التموراستهالككانالماضيين،العامينمدارعلى• .االنخفاضبعضهناككانأوكبيرحدإلىثابتا

مة على التمور والتي من المهم تقديم العديد من المنتجات القائ. وبالتالي ، فإن االبتكار في الفئة أمر بالغ األهمية-فقد تتقلص التمور كفئة إذا استمر هذا االتجاه، •

تلبي احتياجات المناسبات للمستهلكين الشباب

فهم السياق الحالي لألطعمة 

والمشروبات

كيف ينظر األطفال والشباب 

للتمر كمنتج؟

كيف هو أداء التمر كفئة طعام؟



(2/2)االستنتاجات والتوصيات 

الوالدينمعتناولهايتمأولآلباءإماإليهاينظر-الشبابالمستهلكينباحتياجاتاالرتباطعدم•

خامشكلفياستهالكهيتميزالوال،الراهنالوضعفيكبيرتغييريوجدال-الفئةفياالبتكارإلىاالفتقار•

تلك االتصاالت، وبالتالي، عندما يقارن المستهلكون التمور بمنتجات األطعمة والمشروبات األخرى، فإنهم ينجذبون إلى-الكثير من االبتكار في الفئات األخرى •

.العبوات، وما إلى ذلك

رياً أثناء األكل، الحشوات، يرتبط التمر ارتباطاً ضعيفاً جداً بأي سمات متعلقة بالمنتج مثل سهولة االنتقاء، كونه ط:ال يوجد اتصال مباشر يتعلق بفوائد المنتج•

سيساعد التواصل من خالل وسائل اإلعالم التقليدية أو االجتماعية على بناء تواصل عاطفي مع المستهلكين الشباب. الشعور المتبقي في الم

.التمركيكة،التمربنكهةرقائق،التمربسكويت،التمربسبوسة/كنافة،التمرشوكوالتة،التمركوكيز:لألطفالالرئيسيةاإلشارات•

.التمركيكة،التمرةبنكهالبطاطسرقائق،التمرطاقةلوح،التمرشوكوالتة،التمركوكيز،التمرمعمول،التمربسكويت:الشبابقبلمنالرئيسيةاإلشارات•

ما هي الموانع الرئيسية 

الستهالك التمر؟

ما هي المنتجات القائمة على 

التمر التي يمكن ابتكارها؟
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شكــراً لكم 


